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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۲۱/۰۶/۲۰۲۱   یشیبهار قر هیداکتر راض

 در  قاموس کبیر افغانستان  «ابوال » ویرس تشریح طبی 
 

 
سیاسی و طبیعی، به مسائل صحی نیز توجه  اقتصادی،  قاموس کبیر افغانستان در کنار ارائهٔ بسی مطالب مهم اجتماعی،

سال اخیر بر اثر ادامۀ جنگ، بیماریهای مختلف   40کرده، امراض و عالئم آنها را معرفی می نماید، مخصوصاً که طی 
قارهٔ افریقا مروج است    در ابوال اصالً مرضی است که در افغانستان گسترش یافته و مردم را دچار مشکالت فراوان کرده. 

ازینرو کوشش به عمل می آید تا راههای پیشگیری و  است.  یراً از طریق ایران وارد سرحدات افغانستان گردیدهاما اخ
 معالجۀ این ناجوریها از طریق تداوی طب مکتبی و طب یونانی به دسترس هموطنان گذاشته شود. در این سلسله به معرفی  

 .شودپراخته می  ابول  ه  دهند  یزیتب خونربیماری 
 

 
 

 یا تب خونریزی دهنده ابوال  (EVD) ابوال 
(EHF)   که است  ویروسی  بیماری  یک 

فیصد    90انسانها را الوده میکند و با احتمال  
 .فرد الوده شده را خواهد کشت 

به   وحشی  حیوانات  طریق  از  ویروس  این 
انسان منتقل شد و بعد از طریق انسان های  

این ویروس  آ میزبان اصلی  پخش شد.  لوده 
 Pteropodidae خفاش) شاپرک چرمی( 

 .است 
 

 ویروس ابول چطور منتقل میشود؟ 
و   خون  با  انسان  بدن  تماس  طریق  از 
 ترشحاِت بدن و مواد فاضله حیوانات آلوده 

 خاط، پوست، خون، رابطه جنسی و فضوالت و حتی جسد انسان آلودهم  از طریق تماس با 
هفته بعد از بهبود کامل )احتمالی( حاوی    7این بسیار مهم است که بدانید، اسپرم فرد مبتال به ابوال تا  

اکتران  این ویروس کشنده است و بسیاری از موارد ابتال به ابوال زمانی دیده میشه که نرس ها یا د 
 .در حال مراقبت از بیمار یا کنترل میزان عفونت هستند 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

احتمال بروز بیماری در خانم های حامله، بچه ها و افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارند بسیار زیاد  
 .است 

 
 عالیم و نشانه های بیماری ابول چیست؟ 

 !میشود هفته بعد از ورود ویروس به بدن مشاهده   3تا   2عالیم بیماری 
عالیم ابتدایی شامل تب، گلو دردی، درد عضالنی و سر درد و پس از مدتی تهوع، اسهال و استفراغ  
هم اضافه میشود در عالیم و بعد از این عملکرد گرده و جگر مختل شده و بیمار شروع به خونریزی  

 .می کند. خونریزی ناشی از بیماری ابوال میتواند داخلی و خارجی باشد 
ی و قابل توجه داکتران و کسانیکه به طب کمی آشنایی دارند: کاهش حجرات سفید خون /  عالیم طب 

 .کاهش میزان پالکت / افزایش محسوس آنزیم های کبدی
عالیم اولیه ملریا، حصبه، وبا، طاعون، هپاتیت و مننژیت مثل ابوالست پس قبل از تشخیص بیماری  

 .طور کامل رد شود ابوال، احتمال بیماری های گفته شده باید به 
 تداوی ابول ممکن است؟ 

 ! د در حال حاضر وجود ندارد چون هیچ تداوی قطعی و واکسنی برای معلجه ابوال وجود ندار
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